ESTUDO PARA CÉLULA: 08/09/2019
Tema: O poder latente da alma e a restauração em Cristo
Mensagem: Pr Jedilson Rodrigues
Textos: Ap 16:14 e Ap 18:14,15.
Introdução: No mundo hodierno, os poderes das trevas estão prontos a se lançarem contra os poderes da
luz. Deus disse ao homem que crescesse, multiplicasse e enchesse a terra (Gn 2:28), mas a rebeldia surge
ainda em Gênesis, na construção da torre de Babel (Gn 11:4), cujo objetivo seria frustrar os planos de
Deus. A torre de Babel visava a não dispersão do homem. Entretanto, Deus impediu a construção de Babel
e, posteriormente, destruiu a cidade promíscua que se levantou em seu lugar, a Babilônia. Como uma
mente criada para o louvor de Deus pode se corromper? Para melhor compreender a mente humana e os
espíritos demoníacos, destaco 03 pontos fundamentais:
1. Comércio – mercado de almas humanas – Nos dias atuais, a Babilônia é um sistema religioso
promíscuo. A nova Era surgiu visando uma amalgamação das religiões do mundo, que embora contenha
elementos religiosos, apresenta propósitos bem diferentes do cristianismo. Os centros religiosos para se
fortalecerem se unem a política e ao comércio, sendo o comércio das almas o pior deles, pois está ligado à
mente, sentimentos e ao coração do homem. Sabe-se que o homem não usa a capacidade total de sua
mente. Existe um poder que está latente e tem sido disputado pelo mal;
2. Adão, o pecado e o homem hodierno – quando Deus criou o homem viu que era “muito bom” (Gn
1:31) – o homem foi criado com uma mente extraordinária, capaz de nomear todos os animais (Gn2:19).
Infelizmente, com a queda o homem não apenas perdeu a capacidade espiritual de compreender as coisas
de Deus, mas perdeu a capacidade mental. Paulo afirma que a terra aguarda sua restauração e redenção
(Rm 8:19-21). Essa restauração ocorrerá com a volta de Cristo, quando haverá um reino excelente e até os
animais estarão em harmonia. Cristo trará paz a terra permitindo que ela volte a sua origem (antes da
queda – Is 11:1-8). A mente do homem que se encontra em estado latente será restaurada. No céu de
glória, nossas mentes não terão resíduos do pecado, teremos capacidade de contemplar a total beleza das
coisas espirituais. O único limite de nossas mentes será em relação as coisas ruins, não lembraremos delas.
3. As manifestações espirituais – os prodígios dos demônios ocorrem através de pessoas usadas pelo
diabo, que sempre procura explorar o poder latente da alma dos homens. O anticristo e o falso profeta
serão líderes também usados por satanás. Para compreender os eventos escatológicos, é necessário
conhecer alguns princípios: nem um evento escatológico ocorre sem que eventos de menores proporção
aconteçam antes; e tão importante quanto os eventos escatológicos é a cronologia deles. É importante
saber que a restauração da natureza, os espíritos demoníacos e o comércio de almas humanas ocorrerão
com maior intensidade após o arrebatamento da igreja. Entretanto, menores acontecimentos já tem
surgido na tendência espiritualista, nos negócios, na moda, etc. A igreja deve estar atenta (1 Jo 4:1).
Conclusão: Os acontecimentos têm se afunilado e muitos cristãos enganados. Contudo, os fiéis em Cristo
subirão no arrebatamento, mas os que ficarem sofrerão grande perseguição. O céu é uma questão de fé!
Enquanto há vida, há esperança que teremos um amanhã fantástico. Deus restaurará nossa mente e
enxugará toda lágrima; e o seu filho, Jesus Cristo, é o único caminho para chegar a Ele (Jo14:1).

